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A pesquisadora Ingeborg Sell acredita que as empresas têm valorizado muito pouco seus 
colaboradores, sem se dar conta dos prejuízos que isso pode acarretar para o seu desempenho. 
 
As condições atuais do trabalho no Brasil não valorizam, suficientemente, o ser humano. É nisso 
que acredita Ingeborg Sell, pesquisadora e autora do livro Projeto do Trabalho Humano – 
Melhorando as condições de trabalho. Da mesma forma, segundo ela, muitas empresas não 
fornecem um ambiente de trabalho adequado, o que acaba por reduzir a motivação dos 
trabalhadores e conseqüentemente a produtividade. “A empresa deve estar sempre melhorando 
as condições de trabalho em um processo contínuo. E nesse processo deve colocar os 
trabalhadores para participar, que assim passam a ser colaboradores e não apenas empregados”, 
afirma.  
 
Nesta entrevista, a pesquisadora mostra como é a realidade empresarial hoje em relação às 
condições de trabalho, quais são os problemas mais graves e de que forma é possível mudar essa 
realidade. Apresenta, ainda, uma proposta para uma política permanente de humanização do 
trabalho e como isso pode resultar em ganhos na qualidade de vida e na produtividade. “É 
importante que a empresa não só diga que o trabalhador é o bem maior, mas que de fato faça do 
ser humano o bem maior.” 
 
Empreendedor – Como é a realidade empresarial hoje em relação às condições de trabalho? 
 
Ingeborg Sell – Com algumas exceções, há uma série de problemas relacionados com as 
condições de trabalho nas empresas. Investe-se muito pouco em termos de recurso e tempo para 
organizar e planejar como o trabalho deve ser realizado em uma companhia. As empresas 
esperam um resultado qualitativo e quantitativo do trabalho das pessoas, que essas cumpram um 
horário e realizem uma tarefa, mas pensam muito pouco nas condições em que elas trabalham. 
 
Empreendedor – Quais são os problemas mais graves das condições de trabalho? 
 
Ingeborg – Existem problemas de ordem técnica, organizacional, e de falta de informação e, 
também, de interesse. O primeiro deles está relacionado principalmente com agentes agressores 
como substâncias tóxicas, calor e ruído, mas também posturas forçadas, movimentos repetidos 
milhares de vezes e máquinas e instalações não seguras. Muitas empresas, por exemplo, não 
separam os ambientes onde são gerados esses agentes, e todos os trabalhadores ficam expostos 
e acabam sendo afetados. O problema de ordem organizacional trata de planejamento: o que tem 
de ser feito na tarefa, como e por que tem de ser feito dessa forma e quais as responsabilidades 
de cada trabalhador. Tudo isso tem de ser planejado e escrito para a própria segurança dele, dos 
colegas de trabalho e das instalações, para que o trabalhador possa conferir se está trabalhando 
corretamente, e para que se atinja a qualidade almejada, e assim os custos e as perdas de 
material, por exemplo, fiquem sob controle. Na parte organizacional também entram o uso de 
ferramentas certas para executar as tarefas e em bom estado de conservação e de manutenção 
para evitar riscos e desperdícios. Já o terceiro problema é o de know-how e de interesse. São as 
pessoas que de fato fazem acontecer e não as máquinas. Se os trabalhadores tiverem know-how 
e motivação e, também, estiverem satisfeitos, a empresa pode produzir mais, com boa qualidade 
e com o mínimo de desperdício, pois a qualificação é imprescindível para não se “matar as peças”, 
como se diz no jargão da fábrica. A companhia pode ter as melhores máquinas, mas se não tiver 
pessoas competentes, qualificadas e motivadas, os resultados ficam muito aquém do possível. 
 
Empreendedor – Quais as principais causas desses problemas? 
 
 



Ingeborg – Uma grande causa é que a maioria das empresas nasceu pequena e cresceu 
desordenadamente. Nesse crescimento desordenado, sem planejamento, as condições de trabalho 
acabam sendo criadas meio que por acaso. Faltou criar um layout em que se otimizassem os 
fluxos, os postos de trabalho com espaços adequados para cada trabalhador, os fatores 
ambientais como iluminação e ventilação natural. Isso acaba gerando custos sem acrescentar 
valor ao produto.  
 
Empreendedor – De que maneira é possível mudar essa realidade? 
 
Ingeborg – A empresa deve começar evidentemente a cumprir a legislação trabalhista e as 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que prescrevem as condições mínimas 
necessárias para proteger o trabalhador das coisas mais graves em termos de saúde e de 
segurança e, por isso, estão passando por modificações e sendo modernizadas. Em alguns casos 
atender às normas significa dar um equipamento de proteção individual (EPI) – protetor de 
ouvido, óculos de segurança, avental, capacete – para o trabalhador. Já em outros casos a 
companhia paga um adicional de insalubridade, que eu considero uma vergonha, porque isso é 
comprar por uma ninharia a saúde do trabalhador. Em vez disso é muito mais sensato e 
inteligente a empresa fazer alterações no ambiente de trabalho, agindo na fonte do agente 
agressor, por exemplo, do ruído, enclausurando compressores, motores. Esse é o segundo passo, 
melhorar as condições de trabalho para evitar a agressão ao trabalhador. Em um terceiro passo, a 
empresa deve otimizar itens como iluminação, layout do posto trabalho e assentos para os que 
trabalham sentados. Não é necessário ser especializado em segurança ou em ergonomia para 
saber que precisa fazer alguma coisa, porque, se o trabalhador desempenha sua tarefa em um 
ambiente sadio, confortável, onde há planejamento e organização, onde tudo está em ordem e 
funciona, ele vai produzir mais e o primeiro beneficiado é a empresa. 
 
Empreendedor – E o que deve ser feito para reduzir os conflitos nas relações entre as pessoas no 
trabalho? 
 
Ingeborg – Uma das coisas mais importantes é clareza e objetividade. O trabalhador tem que 
saber detalhadamente qual é sua tarefa. Segundo item: ele precisa ter uma avaliação periódica do 
desempenho, na qual o chefe ou o responsável deve orientá-lo para executar a função da forma 
mais adequada. Outra coisa é não fomentar a competição, por exemplo, pagando apenas por 
quantidade. Se a empresa paga seus trabalhadores pelo número de peças produzidas, quem é 
mais ousado e faz em maior quantidade é o que leva o melhor salário. E a qualidade, onde fica? E 
será que esse trabalhador mais rápido não está infringindo normas de segurança, o que pode 
levar a acidentes graves? Segundo Deming (especialista em qualidade), essa é uma doença 
mortal para a qualidade, e eu digo, também, da motivação. Com isso pode-se estar estimulando a 
má qualidade e desmotivando outros trabalhadores que fazem um trabalho de melhor qualidade 
só que em menor quantidade. 
 
 
 
Empreendedor – De que forma a humanização do trabalho resulta em ganhos na qualidade de 
vida e na produtividade? 
 
Ingeborg – Nós ficamos pelo menos um terço do dia em nosso trabalho. Se contar o caminho de 
ida e de volta, translado, é mais do que um terço. Como é que a gente vai falar em qualidade de 
vida se não tiver qualidade de vida no ambiente de trabalho? É lá que a gente vive. Então, a 
humanização do trabalho é fundamental. Também porque as pessoas se identificam com suas 
profissões, com aquilo que elas fazem. Se a pessoa gostar do que faz, trabalha melhor, sente-se 
melhor e a empresa ganha em qualidade e produtividade. 
 



Empreendedor – Mas a senhora também cita em seu livro que somente gostar do trabalho não 
basta. É preciso que a empresa crie condições para que o trabalhador execute o trabalho de uma 
forma adequada. 
 
Ingeborg – Exatamente, a gente só trabalha bem com o coração. Mas para que alguém trabalhe 
com o coração, deve não só gostar daquilo que faz, mas também trabalhar em um ambiente 
agradável. A empresa, a tarefa, o ambiente, as relações entre as pessoas, tudo isso contribui para 
esse “trabalhar com o coração” ou não. 
 
Empreendedor – Quais são as capacidades, as habilidades e também as limitações das pessoas 
que precisam ser respeitadas para que o trabalho seja humanizado e o sistema de trabalho 
eficaz? 
 
Ingeborg – As nossas capacidades e habilidades são limitadas. Ninguém sabe tudo e ninguém é 
capaz de tudo. No geral, todos temos limitações porque nós não conseguimos captar todas as 
informações que estão ao nosso redor. Os nossos órgãos dos sentidos e capacidades de 
movimentos são limitados. Essas são limitações que precisam ser respeitadas. Com a idade essas 
limitações vão aumentando. A força física, a acuidade visual e a auditiva diminuem; por outro 
lado, a experiência aumenta. Se um novato fica muito mais ansioso na hora de executar uma 
tarefa, o mais experiente, mesmo precisando de óculos, vai ter maior tranqüilidade e 
autoconfiança. 
 
Empreendedor – A senhora escreve em seu livro que a palavra trabalho é uma antiga expressão 
que significa instrumento de tortura. Na sua opinião, qual o sentido do trabalho atualmente? 
 
Ingeborg – Existe uma pequena confusão em relação à palavra trabalho. A palavra trabalho vem 
do latim tripalium e significa instrumento de tortura. Essa conotação vem de culturas antigas em 
que servos e escravos trabalhavam, e os nobres não. Esse não é o sentido atual do trabalho. O 
trabalho faz parte da nossa vida, dignifica e engrandece o ser humano. Ele não pode gerar 
agressões físicas ou psicológicas e, também, deve trazer satisfação e fomentar o desenvolvimento 
do indivíduo. Com isso, o trabalho passa a ter conotação com realização pessoal, um dos sentidos 
que os gregos antigos já lhe atribuíam. 
 
Empreendedor – Para encerrar, na sua avaliação, quais são as perspectivas do trabalho? 
 
Ingeborg – Há uma demanda tão grande de pessoas procurando emprego que nosso índice de 
desemprego vai inevitavelmente crescer e, ainda, vai crescer durante muito tempo. Estamos 
apenas defasados em relação a outros países, em termos de tempo. Outro fator preocupante é 
que, hoje, a tecnologia exige cada vez mais trabalhadores qualificados em menor número. Como 
o país vai capacitar essas pessoas se há muito tempo está patinando para alfabetizá-las? Esse é o 
grande desafio para o Brasil nessa área. 
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